Zásady hospodáľenia s finančnými
prostľiedkami obce Horná Stľeda
obecné zastupiteľstvo v Hornej Strede na základe $ 9 zákona SNR č. 36911990 Zb.
o obecnom zriaďeni v zneni neskoršíchpľedpisov s použitímzákona NR SR č. 52312004 Z. z.
o rozpočtových pľavidlách veľejnej správy v znení neskorších pľedpisov azákona NR SR č.
58312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej samosprávy v zneĺi neskorších pľedpisov
vydáva tieto Zásady hospodáľenia s finančnými prostriedkami obce Horná Stľeda (ďalej
len,,Zásady'').
V

Cast'I.

Úvodné ustanovenia

s1

Učel
Tieto zásady upľavujú:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Postavenie a funkciu ľozpočtu obce Hoľná Stľeda (ďalej len ,,obec")'

Rozpočtový pľoces obce

.

Zodpovednosť zarozpočtovéhospodáľenie obce.
Finančnúkontľolu.
Hospodáľenie ľozpočtovejorganizácie obce

.

Hospodárenie pľíspevkovej organizácie obce

.

s2

Pojmy
Na účelyýchto Zásad sú definované nasledovné pojmy
Rozpočet

Rozpočet obce

je

základný nástľoj finančného
hospodáľenia v pľíslušnomrozpočtovom roku,
ktoqým sa riadi ťtnancovanie úloh a funkcií obce v
pľíslušnomľozpočtovomľoku. Rozpočet obce je
súčasťouľozpočtu sektoľa verejnej spľávy.

Viacročný rozpočet

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický
nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v
ľámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámeľy rozvoja
:územia a potľieb obyvateľov najmenej na tľi
ľozpočtovéroky.

I

Rozpočtový proces

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie,
plnenie vrátane zmien, vľátane prípravy
a schvaľov ania záv erečnéhoúčtuobce.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu je ucelený súboľrozpočtových

Rozpočtový harmonogľam

Rozpočtový haľmonogram je

požiadaviek.

dokument,

stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh'

ktoré vyplývajú z rozpočtovéhoprocesu.

Rozpočtový haľmonogľam uľčujevýstupy úloh
a zodpovednosť za ich plnenie.

Rozpočtovápožiadavka

Rozpočtová poŽiadavka je súbor plánovaných
výdavkov obce a súbor odhadov pľíjmovobce.

Rozpočtová požiadavka Sa

predkladá

v štandaľdi zov anej forme.
PoŽiadavka na Zmenu ľozpočtu

ľozpočtuje súbor
plánovaných výdavkov obce a súbor odhadov
pľíjmovobce, ktoľá sa líšiod ľozpočtovej
požiadavky. Požiadavka na Zmenu rozpočtu sa
PoŽiadavka

na Zmenu

predkladá v štandardi zov anej foľme.
Finančnéplnenie rozpočtu

Finančnéplnenie ľozpočtuje plnenie pľíjmova
ýdavkov mesta podl'a schváleného ľozpočtuobce.

1

ČasťIt.
Rozpočet obce.
s3

Zá|<|adné ustanovenia
I

2

J

obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodáľi.

Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou pľávnou úpľavou najmenej na tri
ľozpočtovéroky' ako tzv. viacľočnýrozpočet.
Viacročný rozpočet obce tvoľí:

a)
b)
c)
4

5

6.

ľozpočetobce na príslušnýľozpočtovýľok,
ľozpočetobce na rok nasledujúci po pľíslušnomrozpočtovom ľoku,

rozpočet obce na ľok nasledujúci po ľoku, na ktory sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b).

Súčasťounávľhu ľozpočtuje aj schválený ľozpočetna beŽný ľozpočtový ľok' údaje o
očakávanej skutočnosti beŽného rozpočtovéhoľoka a údaje o skutočnom plnení
rozpočtu za predchádzajice dva ľozpočtovéroky

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom' V ľozpočteobce sa uplatňuje
ľozpočtováklasifikácia v súlade s osobitným predpisom' ktoľútvorí dľuhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia .
Rozpočet obce sa vnútoľne členína:

a) časť,ktorá obsahuje bežne pľljmy abežne výdavky (ďalej |en,,bežný rozpočet")'
b) časť,ktorá obsahuje kapitálové prljmy a kapitálové výdavky (ďalej len
c)
7

8.

,,kapitálový rozpočet")'

časťfinančných opeľácií.

Rozpočet obce podľa odseku 6, par.3 týchto zásad sa predkladá na schválenie
obecnému zastupiteľstvu minimálne na úľovnihlavnej kategóľie ekonomickej
klasifikácie ľozpočtovejklasifikácie.
Rozpočet obce sa podľa odseku 6, par.3 týchto zásad zostavuje ako vyrovnaný alebo
prebytkový.
BeŽný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyľovnaný alebo pľebýkový. Bežný
ľozpočetsa môŽe zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežnéhoľozpočtu
rozpočtuje použitie účelovouľčenýchprostľiedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného pľedpisu, nevyčeľpaných v
minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného beŽného ľozpočtunesmie by'
vyššiaako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.
Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebýkový, môŽe zostaviť
ako schodkový, ak tento schodok moŽno kľyt'zostatkami finančných prostriedkov
obce z minulých ľokov, návľatnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok k'ytý
pľebytkom beŽného ľozpočtu v pľíslušnomrozpočtovom ľoku.
Ak je beŽný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno
prebytok príslušnéhorozpočtu použiťna úhľadunávratných zdrojov financovania.
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9

Súčast'ourozpočtu obce sú aj finančnéoperácie, ktoľými sa vykonávajú prevody
prostriedkov peňaŽných fondov obce a ľealizujú sa návľatné zdroje financovania a ich
splácanie. Za ťlnančnéoperácie sa povaŽujú aj poskytnuté pôŽičky a návratné finančné
výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj
a obstaranie majetkových účastí.
Finančnéoperácie nie sú súčasťoupľíjmov
a

lo.

výdavkov ľozpočtu obce.

obec Homá Streda zostavuje viacľočnýrozpočet bez uplatňovania pľogľamu

s4

Príjmy a výdavky rozpočtu
I

Pľíjmami ľozpočtu obce sú:

a)
b)

výnosy miestnych daní a poplatkov,

c)
d)
e)
f)
g)

úroky a iné príjmy z ťlnančnýchprostriedkov obce,

h)

ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na
pľíslušnýľozpočtovýľok,

i)

účelovédotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv
podľa osobitného predpisu'

j)
k)
l)
m)
n)
o)
2

nedaňové prljmy z vlastníctva a Z pÍevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti
obce a j eho rozpočtový ch organizácii,
sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uloŽené obcoďmestom,
daľy a výnosy dobľovoľných zbierok v prospech obce'

podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhľadunákladov preneseného výkonu štátnej
správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušnýrozpočtový rok a
dotácie zo štátnych fondov,

pľostriedky z Európskej únie a iné prostľiedky
konkľétnyúčel,

prostľiedkymimorozpočtovýchpeňažnýchfondov,

prostľiedky získané z rozdielu medzi výnosmi

a

nákladmi z podnikateľskej

činnosti po zdanení
návratné zdtoje financovania,
združenéprostriedky,
iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Z rozpočtu obce

a)

zo zal'taničia poskytnuté na

sa uhĺádzajú:

záväzky obce vyp|ývajtrce

predpismi,

z

plnenia povinností upľavených osobitnými
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b)

výdavky na výkon samospľávnych pôsobností obce podľa osobitných pľedpisov
a na činnost'ľozpočtových/ pľíspevkových organizácií zľiadených obcou'

c)

výdavky na úhradu nákladov pľeneseného výkonu štátnej správy podľa
osobitných pľedpisov,

J

d)

výdavky spojené so spľávou, údrŽbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku
iných osôb, ktoľý mesto uŽiva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

e)

záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC' pľípadnes ďalšími
na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane
záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f)

výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce

s)

úroky zprijatých úverov' pôŽičiek a návratných ťrnančnýchvýpomocí,

h)

iné výdavky ustanovené osobitným pľedpisom,

osobami

Z rozpoétu obce

,

sa môŽu poskytovať dotácie:

a)

právnickým osobám, ktoých zakladateľom je obec, a to na konkľétneúlohy a
akcie vo veľejnom záujme alebo v pľospech rozvoja územia obce,

b)

právnickým osobám afyzickým osobám - podnikatel'om' ktoľí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na uzemi obce alebo ktoľépôsobia, vykonávajú činnosťna územi
obce, alebo poskytujú sluŽby obyvateľom obce za podmienok ustanovených
''VZN o poskytnutí dotácií Po a Fo '' Tieto pľostriedky podliehajú ľočnému
zúčtovanius ľozpočtom obce a ich poskytovaním nemožno zvýšiťcelkový dlh
obce.

c)

4

Právnickej osobe, ktoľej zakladateľomje obec, a právnickej osobe podľa odseku
4 možno poskytnúťdotáciu zrozpoétu obce len vtedy, ak táto pľávnická osoba
nemá právoplatne uložený trest zátkazu prijímat' dotácie alebo subvencie
alebo tľest zákazu prijímaťpomoc a podporu poskytovanú z fondov Euľópskej
únie.

Výdavky na reprezentačné účelymôŽu byt' použité,ak si to vyŽadujú politické,

hospodaľske, spoločenské alebo pracovné dôvody a to na:

a)

pohostenie pľi oficiálnych návštevách a na ďalšie vydavky spojené s pobýom
of,rciálnych hostí,

b)

občeľstvenie účastníkovporád, konfeľencií a iných pľacovných stretnutí. Pľe účely

týchto zásad sa Za oficiálnu návštevu povaŽuje tuzemská alebo zallraničná
delegácia, ktorá pľeľokúvapolitické alebo hospodáľske otázky obce. Za
občeľstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje' prípadne aj
alkoholické nápoje a jedlo podl'a povahy a dizky trvania akcie. Výdavky spojené s
pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stľavovanie,
dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúmy pľogľam. Starosta obce môŽe delegácii v
spoločensky nutnej mieľe poskytnúťpľimeľaný daľ. Vecné dary môŽe obec
poskytnút' pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach
organizovaných na územi obce. Dar môže byt poskytnutý osobám ľepľezentujúcim
obec Hoľná Stľeda a pľi pľíleŽitosti dosiahnutia významného životnéhojubilea
alebo zamestnancovi pľe odchode do dôchodku. Za úľoveňa rozsah
5

repľezentačných výdavkov zodpovedá staľosta obce.
5

Výdavky na propagačnéúčelymôŽu by' pouŽité na propagáciu a ľeklamu, ktoľá
bezprostľedne súvisís činnosťouobce/mesta, na novoročnépozdravy, inzerciu'

intemetovú stľánku obce/mesta. vizitky, zastúpenie a účasťna výstavách a expozíciách,
prepis šotov a podobne.

Cast'III.
Rozpočtový pľoces

ss
Rozpočtový haľmonogram
Rozpočtový proces sa ľiadi záväzným ľozpočtoqfmhaľmonogľamom' ktory schvaľuje
starosta obce.
2.

Za

vypracovanie ľozpočtovéhohaľmonogľamu, jeho kaŽdoročnúaktualizáciu

a zverejnenie na oťrciálnej stránke mesta zodpovedá starosta obce

.

s6

Subjekty rozpočtového pľocesu
Na ľozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty v ľozsahu uvedenom v týchto
Zásadách a v ľozpočtovomhaľmonograme, a to:

a)
b)
c)
d)
e)
D
g)
2

Príspevkováorganizáciaobce,
obecný úľad,
Starosta obce,

obecné zastupiteľstvo'

Komisieobecnéhozastupiteľstva,
obecná ľada

Starosta obce najmri:

a)
b)
c)
d)
3.

Rozpočtová organizácie obce,

ľiadi ľozpočtovýpľoces'
predkladá návľh rozpočtu na ľokovanie obecnému zastupiteľstvu,
predkladá návľh na Zmenu rozpočtu na rokovanie obecnému zastupiteľstvu'
pľedkladá návrh záverečného účtuna ľokovanie obecnému zastupiteľstvu.

obecné zastupiteľsMo najmĺi.
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a)
b)
c)
d)
e)
4

kontľoluje finančnéplnenie rozpočtu obce,
schvaľuje závereč,ný účetobce, ľozhoduje o pouŽití mimorozpočtových peňaŽných
fondov' o použitípľebytku rozpočtovéhohospodárenia a o spôsoĹe ĺhľády
schodku rozpočtového hospodáľenia,
ľozhoduje o prijatí úveru alebo pôŽičky,
schval'uje a rozhoduje o združovaní pľostľiedkov obce.

Rozpočtová / pľíspevková organizácia

a)
b)
5

schval'uje ľozpočetobce na príslušnýľozpočtovýrok' zmeny ľozpočtua pouŽitie
ľezervného fondu,

-

najmr):

pľedkladá obci rozpočtové poŽiadavky apožiadavky na Zmenu rozpočtu,

predkladá obci podklady potrebné pre vypracovanie záverečného účtu.

obecný úľadzabezpečuje organizačnéa administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým
procesom, najmci:

a)
b)

zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne aúplnéspracovanie návľhu
ľozpočtu obce a návrhu na Zmenu rozpočtu obce,
sústľeďuje a spľacúva rozpočtovépoŽiadavky apožiadavky na Zmenu rozpočtu od
fuzických a právnických osôb a subjektov ľozpočtovéhoprocesu podlb týchto
Zásad,

c)

vyhodnocuj e výsledky ho spodáren ia za uply nulé obdobie,

d)

spracúva záverečný účetobce,

e)

na poŽiadanie obecného zastupiteľstva spľacováva jednotlivé podkladové

materiály, ľozbory a pod.,
f)

zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo
oľgánom v súlade s osobitnou pľávnou úpravou.I

s)

vedie účtovníctvoo stave a pohybe majetku mesta, o príjmov a výdavkoch a o
finančných vzťahoch k štátnemu ľozpočtupodľa zákona é.43ll2OO2 Z. z. o
účtovníctvev zneni neskoršíchpredpisov a podľa ľozpočtovejklasiťrkácie platnej
v zmysle osobitných pľedpisov

h)

V rámci obecného úradu zabezpečuje finančnéoddelenie počas rozpočtového

vo vďahu k príslušným

pľocesu poradenstvo všetkým subj ektom ľozpočtovéhoprocesu.

Čast'IV.
Zostavovanie a schval'ovanie rozpočtu

1

Zákon č.582ĺ2004Z .z' o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

-7

-

$7

Zostavovanie rozpočtu
I

2

Práce na zostavení návrhu rozpočtu obce riadi a koordinuje starosta prostredníctvom
finančnéhooddelenia obce.

Finančnéoddelenie zostavuje návľh rozpočtu obce v súčinnostis jednotlivými

subjektmi rozpočtovéhopľocesu podľa rozpočtovéhoharmonogramu' ktoré sú povinné
predkladať lrnančnémuoddeleniu ľozpočtovépoŽiadavky v stanovenej foľme a lehotách
podľa rozpočtového harmono gľamu.
a

J

4

zostavovaní a schvaľovaní návrhu ľozpočtu obce je obec povinná prednostne
zabezpečit'krytie všetkých záväzkov, ktoré pľe neho vyplývaju zplnenia povinnosti
ustanovených osobitnými predpismi .

Pri

Zostavený návrh rozpočtu obce pľerokuje pľacovník finančnéhooddelenia so starostom
obce /.

s8

Schval'ovanie rozpočtu
1

2

-t

Staľosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh ľozpočtuobce
obecnému zastupiteľstvu.

na

schválenie

Pľi schvaľovaníľozpočtumusia všetky dodatočne uplatnené poslanecké návrhy
obsahovať informáciu o zdľoji na kľýie výdavkov týchto návrhov'

Finančnéoddelenie vykoná rozpis ľozpočtu na rozpočtové/ príspevkovéorganizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce do 15 dní od schválenia rozpočtu obce obecným
zastupiteľstvom.

se
Rozpočtovéprovizórium
1

Ak rozpočet obce neschváli obecnó zastupiteľstvo do 31. decembľa beŽného ľoka' obec
hospodáľi podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajtrceho rozpočtovéhoroka,
pľičomvýdavky uskutočnené počas rozpočtovéhoprovizória nesmú v každom mesiaci
ľozpočtovéhoľoka pľekročiť1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce
predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnenépočas

ľozpočtovéhopľovizóľia, ktoľésa uhĺádzajúv súlade s termínmi splácania dohodnutými
v pľedchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnenépočas rozpočtového
pľovizóľia na povinnú úhľadupodľa osobitných predpisov.
2

obec počas rozpočtovéhopľovizória schváli rozpočet obce najneskôr do 3l. decembra
beŽného ľoka.

Rozpočtovépríjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtovéhoprovizória sa zúčtujús
rozpočtom obce pojeho schválení.

s10
Poskytovanie údajov

1. obec poskytuje

ministerstvu financií potľebné údaje o svojom hospodáľení na účely
zostavenia návrhu rozpočtu veľejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtua návrhu
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súhrnnej výľočnejsprávy SR. Udaje na účelyzostavenia návľhu ľozpočtuverejnej
správy poskytuje obec prostredníctvom rozpočtového informačného systému pľe
samosprávu RIS.SAM v spľáve ministerstva financií (ďalej len,,rozpočtoqý informačný
systém"). obec poskytuje do ľozpočtovéhoinformačnéhosystému nasledovné údaje v
tomto ľozsahu a v týchto teľmínoch:

a)

b)
c)

schválený rozpočet na príslušnýrozpočtový ľok a ľozpočty na nasledujúce roky
viacľočnéhorozpočtu najneskôr ďo 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia
ľozpočtuobecným zastupiteľstvom. Ak je rozpočet obce na nasledujúci
ľozpočtovýrok schválený do 31. decembra beŽného ľoka, obec poskytuje údaje
schváleného ľozpočtuv členeníminimálne na úľovnihlavnej kategóľie
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôľ do 10. januára
nasledujúceho ľozpočtovéhoľoka a schválený ľozpočet na príslušnýľozpočtový rok
a rozpočty na nasledujúce ľoky viacročnéhoľozpočtunajneskôr do 31. januáľa
nasleduj úceho rozpočtového ľoka,

upľavený ľozpočetnajneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktory nasleduje
po mesiaci, v ktoľom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce / mesta
príslušnýmpodľa osobitných predpisov a upľavený ľozpočetv mesiaci decembeľ

ľozpočtovéhoľoka najneskôľ do 5.februára nasledujúceho ľozpočtovéhoroka
skutočnéplnenie ľozpočtuštvrt'ľočnepodľa stavu k 31. maľcu, k 30. júnu a k 30.
septembru ľozpočtovéhoroka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí
pľíslušnéhoobdobia a podľa stavu k 31. decembľu rozpočtovéhoľoka najneskôr do
5. februára nasledujúceho ľozpočtovéhoľoka,

čast'V.
Pľavidlá rozpočtovéhohospodáľenia

sl1
Rozpočtovéhospodárenie
1

2.

obec hospodaľi s ľozpočtovými pľostriedkami podl'a schváleného rozpočtu obce a
počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

V

prípade potreby na
svojom ľozpočte.

zé.1ľ.lade vývoja

hospodárenia obec môŽe vykonať Zmeny vo

s12

časovéa účelovépoužitie rozpočtových prostriedkov
I

2

Rozpočtové prostriedky sa môžu pouŽiť do konca kalendáľneho ľoka s výnimkou tých
pľostľiedkov, ktorých nevyčeľpanézostatky v súlade s osobitnými pľedpismi možno
použiťaj v nasledujúcich rozpočtových rokoch a to len na účely,na ktoré boli schválené
v rozpočte obce. Na zaradenie pľíjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce v
rozpočtovom ľoku je ľozhodujúcideň pripísania alebo odpísania pľostriedkov z
príslušnéhoúčtuobce.

Rozpočtovépľostriedky možno pouŽiť len na účely,na ktoľéboli
schválené.
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-

v rozpočte obce

J

4

obec môŽe na zák|ade odôvodnenej Žiadosti povoliť výnimku z časovéhopouŽitia
rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou formou dotácie, s výnimkou dotácií na
úhľadunákladov pľeneseného výkonu štátnej spľávy a ďalších dotácií poskytovaných v
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na pľíslušnýrozpočtový rok.

Ak v

pľiebehu ľozpočtovéhoľoka vznikne potreba úhľadybeŽných výdavkov na
odstránenie havaľijnéhostavu majetku alebo na likvidáciu škôd spôsobených Živelnými
pohľomami alebo inou mimoľiadnou okolnosťou, ktoré nie sú ľozpočtovanéa kľyté
príjmami beŽného rozpočtu obce, môŽe obec na základe ľozhodnutia obecného
zastupiteľstva pouŽiť prostľiedky ľezervného fondu.

5

Prostriedky rezervného fondu môŽe obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva
použiťaj na úhľadu záväzkov beŽného ľozpočtu,ktoľévznikli v predchádzajúcich
ľozpočtových ľokoch, maximálne v Sume prebytku beŽného rozpočtu vykázaného za
pr

6.

edchádzajúci rozpočtoqý rok.

Na vyľovnanie časovéhonesúladu medzi pľíjmami a výdavkami beŽného ľozpočtuobce
moŽno pouŽiť príjmy kapitálového rozpočtu obce, ak sa vrátia do termínu ich pouŽitia
na ľozpočtovanýúčel'najneskôľ však do konca rozpočtového ľoka. Za ľovnakých
podmienok je moŽné pouŽiť prostriedky rezeľvného fondu.

$13

Pravidlá používania návľatných zdrojov financovania
I

obec / mesto môže pouŽiť návľatnézdroje financovania len na úhľadukapitálových
výdavkov. Na vyľovnanie časovéhonesúladu medzi pľíjmami a výdavkami beŽného
rozpočtu obce/mesta v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje môŽu výnimočne
použiťza podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového ľoka z príjmov beŽného
rozpočtu obce/mesta.

2.

obec/mesto môŽe vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných
zdrojov financovania, ktoľých úhrada dlhodobo nenaruší vyľovnanosť bežnéhorozpočtu
obce v nasledujúcich ľokoch.

J

obec/mesto nesmie prevziať záväzokzuveru, pôžičkyalebo iného dlhu ffzickej osoby
alebo pľávnickej osoby okľem prevzatia záväzku pľávnickej osoby v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce / mesta ani záruku zauver, pôŽičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo
právnickej osoby , okĺem záruky ptevzatej obcou / mestom za poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci zo štátneho ľozpočtu.

4

obec/mesto môŽe pľrjaťnávratné zdroje financovania, len ak:

a)

celková suma dlhu obce/mesta neprekľočí60% skutočných bežných pľíjmov

b)

suma ľočnýchsplátok návratných zdrojov ťtnancovania vľátane úhľady qýnosov
suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov nepľekľočí
v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov
pľedchádzajúceho rozpočtového ľoka zĺiženýcho pľostľiedky poskytnuté
vpríslušnomrozpočtovom roku obci/mesta zrczpočtu ziného subjektu verejnej
správy, pľostľiedky poskytnuté z Euľópskej únie a iné pľostriedky zo zahľaničia
alebo pľostriedky získanénazáklade osobitného pľedpisu

predchádzajúceho rozpočtového roka a
a

5

Celkovou sumou dlhu obce / mesta je súhm záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín
návľatných zdľojov ťtnancovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a
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ručiteľskýchzáväzkov obce / mesta
Do celkovej Sumy dlhu obce / mesta sa nezapočítavajúzáv'ázky z pôžičkyposkýnutej z
Audiovizuálneho fondu a z uveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktoých úhľadaje
zahmutá v cene ročnéhonájomného za obecné nájomné bŕy' Ďalej sa do celkovej
sumy dlhu obce / mesta nezapočítavaji záväzky z úveľuposkýnutého
z Enviľomentálneho fondu, záväzky zpôžičkyposkytnutej z Fondu na podpoľu umenia
azáväzky z návratných zdľojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania rea|izácie spoločných pľogramov Slovenskej ľepubliky a Euľópskej
únie, opeľačnýchpľogľamov spadajúcich do cieľa Európska 'Územná spolupráca a
pľogramov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu

6

a inými štátmi najviac v Sume
nenávľatného finančného pľíspevkuposkytnutého na zák|ade zmluvy uzatvorenej medzi
obcou / mestom a orgánom podľa osobitného pľedpisu; to platí aj' ak obec / mesto
vystupuje v pozícii paľtnera v súlade s osobitným predpisom ľovnako, najviac v sume
poskýnutého nenávratného finančnéhopríspevku. Do sumy splátok podľa odseku 4
písm. b) $ 14 týchto zásad sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného
splatenia.
uzatvorených medzi Slovenskou ľepublikou

7.

DodrŽiavanie podmienok na prijatie návľatných zdrojov |tnancovania preveruje pľed ich
prijatím hlavný kontrolóľ obce/mesta. Poľušenie podmienok je povinný bezodkladne
oznámiť Ministerstvu financií SR.
s14

Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných pľípadoch
obec a ňou zľiadené a založenéprávnické osoby oznamujú ministerstvu financií začatie
zadávania koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu a predkladajú
ministeľstvu financií návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím.
zriadene a zaloŽené právnické osoby postupujú podľa odseku l, par.15
týchto zásad, ak hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku l, paľ.l5 ýchto zásad za
stavebné práce, ktoľésa majú uskutočniť, prevyšuje sumu pri obciach

b) obec a ňou

a)
b)

2.

s počtom obyvateľov
s počtom obyvateľov

do
od

1
1

000
001 do 2 000

398 327
€
'03
663 878'38 €

Povinnosti starostu obce a hlavného kontľolóra obce pľi uzatvárani zmlúv v osobitných
pľípadoch sú stanovené v $ I7a zákona č. 583/2004 Z. z. o ľozpočtov'ýchpľavidlách
územnej samosprávy v znení neskoľšíchpredpisov.

sls

I

osobitosti v rozpočtovej sfére
obec môŽe uľčiť,Že jeho subjekty, ktoľé nemajú pľávnu subjektivitu, budú hospodĺĺriť
osobitne, len so zvereným pľeddavkom. Zároveň určĺvýšku preddavku a obdobie' na
ktoľésa poskytuje. obec je povinná zúčtovaťpríjmy a výdavky týchto subjektov

najneskôľ do konca ľozpočtovéhoľoka.
2

Ak obec

vykonáva podnikatel'skú činnost', príjmy a výdavky na túto činnost' Sa
nerozpočtujúa sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.Náklady na túto
- 11-

činnosťmusia byt kľytévýnosmi z nej. Pľostriedky ziskane z rczdie|u medzi výnosmi a
po zdaneni používaobec ako doplnkový z&oj ťtnancovania. Ak je
hospodáľskym výsledkom podnikateľskej činnosti obce a vyššieho územnéhocelku k
30' septembru ľozpočtovéhoľoka stľata, obec sú povinní zabezpečiť, aby bola do konca
ľozpočtovéhoroka vyrovnaná alebo uľobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej
činnosti' aby sa v ďalšom ľozpočtovomroku uŽ nevykonávala.

nákladmi

3' Ak

obec alebo vyššiuzemný celok vykonáva podnikatel'skú činnost', príjmy a
výdavky na túto činnosťsa ľozpočtujúa sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.Náklady na túto činnosť musia byt' kľytévýnosmi z nej. Prostľiedky získané z
rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení použiva obec alebo vyššíúzemný celok
ako doplnkový zdroj financovania. Ak je hospodáľskym výsledkom podnikatel'skej
činnosti obce a vyššiehoúzemnéhocelku k 30. septembru rozpočtového ľoka strata,
obec alebo vyššíúzemný celok sú povinní zabezpeéiť, aby bola do konca ľozpočtového
ľoka vyľovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby
sa v ďalšom ľozpočtovomroku uŽ nevykonávala'

4

obec môŽe združovaťprostľiedky podľa občianskeho zákonníka. Zdražene

pľostriedky sa vedú na samostatnom účte.
5

obec uskutočňuje platby podľa uzatvoľenej zmluvy o združeni zo zdrojov, ktoré je
oprávnené pouŽiť na činnosťvymedzenú v pľedmete tejto zmluvy.

6.

obec vysporiada majetok' ktory získala výkonom činnosti financovanej zo združených

pľostriedkov.

$16

ozdravný režim a nútená spľáva
Ozdravný režim pľedchádza zavedeniu nútenej správy. obec je povinná zaviesť
ozďravný reŽim, ak celková výška jeho záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 %
skutočných beŽných pľíjmov obce / mesta predchádzajúceho ľozpočtovéhoroka a ak

neuhľadila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.
2.

Povinnosti starostu obce a hlavného kontrolóľa obce pľi ozdravnom reŽime sú
stanovené v $l9 zakona č. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej
samospľávy v znení neskoľšíchpredpisov.

Cast'VI.

Peňažnéfondy obce
s17
Peňažnéfondy obce
1

obec vytváľa vlastné mimorozpočtové peňaŽné fondy. Zdrojmi peňažných fondov sú

a)
b)

prebytok ľozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
pľostriedky získanézrozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej
činnosti po zdanení,
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c)
2

Zostatky peňaŽných fondov z pľedchádzajucich ľozpočtovýchrokov a zostatky
pľíjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepouŽitých návratných
zdľojov financovania.

Zostatky peňaŽných fondov koncom ľozpočtovéhoroka neprepadajú.
peŤnžných ťondov ľozho duj e obecné zastup iteľstvo.

o

pouŽití

J

Pľostriedky svojich peňaŽných fondov použiva obec pľostľedníctvomsvojho rozpočtu
okľem prevodov prostľiedkov medzi jednotlivými peňaŽnými fondmi navzájom a okľem
prípadov' keď sa prostriedky peŤnŽných fondov pouŽijú len na vyľovnanie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce/mesta v priebehu rozpočtového
ľoka.

4

obec vytváľa tieto mimoľozpočtovépeŤnžnéfondy:

a)
b)

ľezeľvný fond

sociálny fond

s18

Rezervný fond
1

2

Rezeľvný fond sa tvorí z pľebytku hospodáľenia vo výške uľčenejobecným / mestským
zastupiteľstvom, pričom minimálny ročný pľídeldo fondu je l0% z prebytku ľozpočtu
obce/ mesta uplynulého ľoka zisteného podľa $ 16, ods.6 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pľavidlách územnej samosprávy v Z.n.p. . Ďalej môŽu byt zdrojom
fondu darované finančnéprostriedky a zostatky z minulých ľokov.
Rezervný fond sa pouŽíva na nasledovné účely:

a)
b)
c)
d)

doplnenie zdrojov na obstaľanie hmotného a nehmotného majetku,
úhľaduschodkového výsledku hospodárenia,

kľytie časovéhonesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtovéhoroka,
obstaľanie cenných papieľov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov.

sle
Sociálny fond
2

Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídelu do výšky |,05 yo z celkového objemu
skutočne vyplatených miezd v beŽnom roku a zo zostatku prostriedkov sociálneho
fondu z minulých ľokov.

a

PouŽitie sociálneho fondu stanoví obec ako zamestnávateľ vo vnútoľnom predpise
o zásadách obce pľe tvoľbu a použitie sociálneho fondu.

.J
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Cast'VII.
Zmena ľozpočtu

s20

Zmena ľozpočtua ľozpočtovéopatrenia
1

V priebehu ľoka je moŽné vykonať zmeny schváleného rozpočtu obce ľozpočtovými
opatľeniami' ktorými sú:

a)
b)

c)

d)
2

pľesun rozpočtovaných pľostriedkov v ľámci schváleného rozpočtu' pľičomsa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
povolené pľekľočenieaviazanie príjmov,
povolené prekročenie aviazanie v'ýdavkov,
povolené prekročenie aviazanie finančných opeľácií'

obec môŽe vykonať ľozpočtovéopatľenia uvedené v odseku 1 písm. d) $ 21 týchto

zásad do 31' augustapríslušnéhorozpočtového ľoka.
obec môŽe po tomto termíne vykonávať v pľiebehu rozpočtovéhoroka len také zmeny
ľozpočtu,ktoľými sa nezvýši schodok rozpočtu obce, s výnimkou zmien rozpočtu z
dôvodu potľeby úhľady výdavkov na odstľánenie havaľijnéhostavu majetku obce alebo
majetku vyššiehoúzemnéhocelku, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených
živelnými pohromami alebo inou mimoľiadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich
s f,tnancovaním spoločných pľogľamov Slovenskej republiky a Európskej únie,
operačných programov spadajúcich do cieľa Európska izemná spolupráca a programov
financovaných na zák|ade medzinárodných zmlúv o poskytnutí gľantu uzatvoľených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
J

Finančnéoddelenie vedie opeľatívnu evidenciu o všetkých vykonaných ľozpočtových
opatľeniach v pľiebehu roka.

4

Pľáce na zostavení návrhu zmeÍly rozpočtu obce riadi a kooľdinuje starosta obce

pľostredníctvom finančného oddelenia.
5

Finančnéoddelenie zostavuje návrh

na

Zmenu ľozpočtuobce v súčinnosti

sjednotlivými subjektmi ľozpočtovéhopľocesu podľa ľozpočtovéhoharmonogramu'
ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu požiadavky na Zmenu rozpočtu
v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového haľmonogramu.
6

7

Pľi zostavovaní a schvaľovaní návľhu na Zmenu rozpočtu obce je obec povinná

prednostne zabezpečiť kľytie všetkých záväzkov, ktoľépľe neho vyplývajú zplnenia
povinnosti ustanovených osobitnými predpismi a súčasnezabezpečiť súlad rozpočtu so
zámermi a cieľmi.

Zostavený návrh na Znenu ľozpočtuobce preľokuje pľacovník finančnéhooddelenia so
starostom obce .
$21

Schval'ovanie zmeny rozpočtu obecným zastupitel'stvom
I

Starosta obce predkladá ním odsúhlasený návrh na Zmenu ľozpočtuobce na schválenie
obecnému zastupiteľstvu.
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2

Pri schvaľovaní Zmeny ľozpočtu obce musia všetky dodatočne uplatnené poslanecké

a
J

Vykonané Zmeny ľozpočtu nesmú naľušiťVyľovnanosť beŽného rozpočtu.

návľhy obsahovat' infoľmáciu o zdroji na kľytie výdavkov týchto návrhov a súvis so
zámermi a cieľmi obce.

s22
Schval'ovanie zmeny rozpočtu starostom
Starosta obce je oprávnený vykonávať rozpočtovéopatľenia uvedené v odseku 1 písm.
d) $ 21 týchto zásad.

Celková výška schválených príjmov a ýdavkov musí zostať nezmenená.

čast'VIII.

Zodpovednost' za hospodárenie
s23

Zodpovednost' za hospodáľenie
I

Za

hospodáme, efektívne a účinnévyužívanierozpočtových pľostriedkov obce

zodpovedá staľosta obce.
2

Za hospodarenie s ľozpočtovýmiprostľiedkami v rámci zabezpečenia samospľávnych
funkcií obce a preneseného výkonu štátnej spľávy v ľozsahu im zverenej pôsobnosti
podľa oľganizačnéhoporiadku zodpovedajú:

a)
b)

staľosta obce

,

riaditeľ obecnej rozpočtovej organizácie

čast'IX.

Záveľečný účet
s24

Finančnéuspoľiadanie
1

Po skončeníľozpočtovéhoľoka obec finančne uspoľiada svoje hospodárenie, vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo za|oŽeným právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoqým poskytla pľostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej uspoľiada finančne vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
ľozpočtominých obcí a VUC' Po skončeníľozpočtovéhoľoka obec údaje o
ľozpočtovomhospodáľení súhľnnespľacuje do záverečnéhoúčtuobce.

2.

obec/mesto je povinná dať si overiť účtovnúzávierku audítoľom.
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$2s

Zostavovanie záveľečnéhoúčtu
I

Pľáce na zostavení návrhu záverečnéhoúčtuobce
prostredníctvom

fi

riadi a

kooľdinuje starosta obce

nančnéhooddelenia.

2.

Finančnéoddelenie zostavuje návrh záverečného účtuobce v súčinnostis jednotlivými
subjektmi ľozpočtovéhopľocesu podľa rozpočtovéhohaľmonogľamu' ktoré sú povinné
predkladať finančnému oddeleniu podklady v stanovenej forme a lehotách podľa
rozpočtového harmonogramu' ktoré vychádzajúznimi realizovaného hodnotenia'

J

Záverečný účetobce obsahuje najmä:

a)
b)
c)
d)
e)

prehľad o stave a vývoji dlhu,

f)

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

údaje o plnení ľozpočtu v členenínabeŽný, kapitálovy a finančnéopeľácie,

bilanciu aktív a pasív,
údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti obce

prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN obce o poskytnutí dotácií Po a Fo
v členenípodl'a jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou / mestom zverejnené
iným spôsobom

4

Zostavený návľh záverečného účtuobce prerokuje pľacovníkfinančnéhooddelenia so
staľostom obce .

5

Návrh záverečnéhoúčtuobec preľokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
ľozpočtovéhoroka.

s26

Schval'ovanie záveľečnéhoúčtu
1

Starosta obce pľedkladá ním odsúhlasený návrh záveľečnéhoúčtuobce na schválenie
obecnému zastupitel'stvu, a to najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka.

2

Prebytok rozpočtu obce po skončeníroka nepľepadá a je zdrojom tvoľby ľezeľvného
fondu, prípadne iných fondov. o použitípľebytku rozpočtu alebo spôsobe úhrady
schodku rozhoduje obecné zastupitel'stvo pľi prerokúvani záverečnéhoúčtu.

a
J

Záverečný účetobce schvaľuje obecné zastupiteľstvo výrokom:

a)
b)

celoročnéhospodáľenie sa schvaľuje bez výhľad,

celoľočnéhospodáľenie sa schval'uje s výhľadami. V tomto pľípadeje obecné
zastupiteľstvo povinné prrjať opatrenia na nápravu nedostatkov.
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Cast'X.

Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce
$27

Finančná kontrola
1

Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností,ktoqými sa v súlade so zákonom
č,.35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a osobitnými predpismi overuje:

a)
b)
c)

d)
e)
D
g)
h)
i)
j)
k)
2

dodrŽiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnostia účelnostipľi hospodárení
s veľejnými financiami area|izácii finančnej operácie alebo jej časti,
dodrŽiavanie ľozpočtu obce

dodrŽiavanie zákona č.35712015 Z.z. o finančnej kontľole aaudite aozmene
a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov
vydaných na jeho vykonanie, osobitných pľedpisov' medzináľodných zmlúv,
ktoými je Slovenská ľepublika viazaná ana základe ktoľých sa Slovenskej
republike poskytujú finančnépľostriedky zo zalĺaničia,rozhodnutí vydaných na
základe o sobitných pľedp i sov alebo vnútorných predpi sov,
dodrŽiavanie uzatvoľených zmlúv obcou

dodržiavanie podmienok na poskýnutie a použitie verejných financií,

spľávnosť apreukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo
spoľahlivosť výkazníctva,

jej

časti,

ochľanu majetku v spľáve alebo vo vlastníctve obce
predchádzanie podvodom a nezľovnalostiam,
včasnéa spoľahlivé infoľmovanie o úrovni hospodárenia s verejnými financiami
a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,

overovanie plnenia opatrení pľijďých na nápľavu nedostatkov zistených
administľatívnou finančnou kontrolu alebo finančnou kontľolou na mieste a
na odstľánenie príčinich vzniku,
overovanie ďalších skutočnostísúvisiacich s finančnou operáciou alebo jej
časťoua finančným riadením.

Pľi nakladaní s verejnými pľostriedkami a vlastnými pľostľiedkami obce obec Horná
Streda postupuje v súlade so zákonom č.35712015 Z. z. o finančnej kontľole a audite
a o zmene a doplnení niektoľych zákonov a vnútornými predpismi.

$28

Hlavný kontrolór obce
1

osobitné postavenie v ľámci nakladania s veľejnými pľostľiedkami a vlastnými
pľostriedkami rozpočtu obce má hlavný kontľolóľ obce .

-r7

-

2

V rámci ľozpočtovéhoprocesu najmä:

a)
b)
c)
d)
J

vypľacováva odboľné stanovisko k návrhu rozpočtu ,
vypracováva odboľné stanovisko k návľhu záverečnému účtu,

kontľoluje hospodáľenie s finančnými pľostľiedkami obce a hospodárenie
pro striedkami po skytnutými ľozpočtovýma prísp evkovým or ganizáciám,

s

kontroluje finančnéplnenie rozpočtu,

Výsledky

svoj ej

činnosti kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Cast'XI.

Rozpočtovéa pľíspevkovéorganizácie obce
s2e

Definície

Rozpočtová organizácia je pľávnická osoba obce, ktoľá je svojimi pľíjmami a
výdavkami napojená na ľozpočetobce. Hospodári samostatne podľa schváleného
rozpočtu s pľostľiedkami, ktoľéjej určíobec v rámci svojho ľozpočtu.
2

Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50%o nákladov je
pokľytých tľŽbami a ktoľá je na rozpočet obce zapojená pľíspevkom.Platia pre ňu
finančnévzťahy určenéobcoďmestom v rámci svojho rozpočtu.

s30
Hospodáľenie

Rozpočtovéapľíspevkovéorganizácie sú na rozpočet obce zapojene finančným
vzťahom a obec garantuje akontľoluje ich činnosť. Za hospodárenie srozpočtovými
pro striedkami týchto or gaĺizáciízodpovedaj ú ich štatutári.
2

3

4

Zriaďovanie, zmena' zrušovanie a hospodáľenie ľozpočtových a pľíspevkových
organizácii sa riadi zásadami uvedenými v zákone č.52312004 Z. z. o ľozpočtových
pravidlách veľejnej správy v znení neskoľšíchpredpisov.
Rozpočtová organizácia hospodáľi s rozpočtovými pľostriedkami vrátane prostľiedkov
prijatých od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje ľozpočetpľíjmov a
výdavkov, ktoľý zahŕňa všetky prostriedlcy, s ktolými hospodári . Pritom sa riadi
záväznými ukazovateľmi štátneho ľozpočtuuľčenýmizákonom o štátnom rozpočte na
príslušnýľozpočtoqýrok a zriaďovateľom. PeňaŽné dary sa pouŽijú v súlade s ich
určeným účelom;ak účelnie je určený, rozpočtová organizáciapouŽije peňaŽne dary na
ďalŠírozvoj a skvalitnenie svojej činnosti.

Pľíspevková organuácia hospodári podl'a svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej
rozpočet zaMňa aj pľíspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostľiedky prijaté od iných
subjektov. Peňažnédary sa pouŽijú v súlade s ich uľčenýmúčelom;ak účelnie je
uľčený,príspevková organizácia použije peňaŽne dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie
svojej činnosti
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časťXII.

Zá.ľerečnéustanovenia
s31

1

a záverečný účetmusia byt pred schválením v obecnom
zastupiteľstve uveľejnené minimálne na 15 dní na úradnej tabuli obce a na inteľnetovej
stránke obce.

Návrh rozpočtu obce

2

Schválený ľozpočetobce, schválený rozpočet obce vľátane zmien azáverečný účet
musia bý'zveľejnenépo schválení obecným zastupiteľstvom na úľadnejtabuli obce a
intemetovej stránke obce.

J.

a

Zmeĺy a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Hoľnej Strede.

4.

Na týchto Zásadách sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hoľnej Stľede dňa
uznesením č. ....................

5.

Zásady nadobúdajúúčinnost'

Ľubomír Krajňanslcý
Staľosta obce

Prílohy

Príloha č. 1
Pľíloha č. 2

Rozpočtový haľmono gram
Rozpočtov á poŽiadavka - vzor
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OBEC / MESTO

Príloha č.1

Rozpočtovy haľmonogram r. 20xx

Schváenie rozpočtového haĺmonogľamu

Starosta

/ primátor

september20n-

l

Zvercinenie rozpočtového haromonogramu

Finančnéďdelenie

september2Ôx-

l

Finančnéoddelenie

september20n-

l

Finančnéoddelenie

priebeŽne

Zverejnenie

v zvy

na vypracovanie a

predloženie rozpďtov ch poŽiadaviek
Poskytovanie odbomej a metodickej pomoci
subjektom rozpočtového procesu
Predloženie rozpďtov ch poŽiadaviek na

Subjekty

RP

september,

okt ber

20ro( - I

finančnéoddelenie

l

Spracovanie ĺozpočtovch poäadaviek

Finančnéoddelenie

okt ber2On-

Vypracovanie návĺttu rozpočtu

Finančnéoddelenie

okt ber2(ho<- I

Predloženie návĺtru rozpďtu staÍostovi

Finančnéďdelenie

okt ber2(bor-

Schváenie návrhu rozpďtu

Starosta

okt ber20rcĺ_ l

Finančnéoddelenie

november20rx- I

Hlavn konÍol r

nov., dec.

Zverej ncnie nĺ[vrhu

rozpďtu

Vypracovanie stanoviska k náwhu rozpočtu

I

20n -

I

Schválenie návĺhu rozpočtu

obecné zasfup.

nov., dec.20ro<

Zverejnenie rozpočtu

Finančnéoddelenie

nov., dec.2On - I

Vedenie ričtovníctva a qy'kaaíctva

Finančnéoddelenie

priebežne

Hlavn kontrol r

priebežne

Finančnéoddelenie

podľa potreby

Finančnéďdelenie

priebežne

Subjckty RP

priebehe

Kontrola hospodárenia
Zv
k

s.

ťrnančn mi

eĺqnenie ťymy na predloženie pďkladov

zĺrene rozpočtu

Poskytovanie odbomej a metďickej pomoci
subjektom rozpďtového procesu
Predloženie návĺttov na znenu rozpočtu
na finančné ďdelenie

Vypracovanie návĺhu zÍneny rozpočtu

Finančnéoddelenie

Predloženie návĺtru zneny rozpočtu starostovi

Finančnéďdelenie

Schválenie návĺhu zÍneny rozpďtu

Starosta

I

15 dní pred schválenÍmv

obZ

|Finančnéoddelenie

Zvereinenie návĺhu aĺreny rozpočtu

Hlavn konhol r

Schváenie návĺhu aneny rozpočfu

obecné zast.

Zverejnenie zmeny rozpočtu

Finančnéoddelenie

Spracovanie áverečného ličtu

Finančné oddelenie

maľec20p<+ l

Vypracovanie sknoviska k áveĺečnémučtu

Hlavn konÚol ľ

marec

Finančnéoddelenie

marec 20rx + I

stárosta

maÍec' aprĺ| 2oo( +

Schválenie áverďného tlčtu

obz

april

Zveĺeinenie áverďného

Finančné oddelenie

májj n2bx+ l

Zverejnenie návrhu

áverečnéhočtu

PredloŽenie áverečného rlčtu na rokovanie

v

len k návrhu rozpočtu

Vypracovanie stenoviske k nlĺvrhu zmehy rozpďtu

čtu

obZ

20lx + I

20n+

da
staľosta obce / pľimátoľ mesta

I

15 dní pred schválením v

l

obZ

FormuIár ľozpočtovej požiadavky Príloha č.2

Úwar
Vedúci útvaru

opis rozpočtovej požiadavky

{. Funkčná a ekonomická klasifikácia výdavkov

FK

EK

Druh výdavku a jeho zdÔvodnenle

Rok R-1

Rok R

Zmena
R/R-ĺ

Rok R+ĺ

lo/ol

Rok

R+2

2. Ekonomlcká ktasifikácia príjmov

EK

Druh príjmu a jeho zdôvodnenIe

Rok R-í

Rok R

Zmena
R/R.1

%t

Rok R+1

Rok R+2

3. Doplňujúce údaje _ vysvetlivky

Doplňte akékolVek údaje, vysvetlivky poznámky a podobne, ktoré nepatľia do Žiadnej z vYššie
uvedených tabuliek, no považujete ic h' za dÔležité

Vypracoval

Uviesť meno, dátum a podpis

Schválil

Uviesť meno, dátum a podpis

Stanovisko Útvaru
ekonomického
ZdÔvodnenie

SÚň/as/h/es Úht

aýČi astočný sÚht as

